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V/v tuyên truyền, vận động 

sư sãi và đồng bào dân tộc 

Khmer thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19   

  

 

Kính gửi:  

- Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; 

- Phòng Dân tộc các huyện, thị xã; 

- Văn phòng HĐND&UBND thành phố Sóc Trăng  

  và huyện Cù Lao Dung; 

- Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm 

Công văn số 597-CV/TU ngày 10/4/2022 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc phòng, 

chống dịch Covid-19 dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer 

và các lễ hội tôn giáo năm 2022. Trong thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục 

có diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo. 

Từ ngày 14/4/2022 đến ngày 16/4/2022 Tết cổ truyền Chôl Chnăm 

Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022 được diễn ra, do đó để đảm bảo 

sức khỏe và tính mạng của người dân, không để dịch bệnh lan rộng, bùng phát 

trong cộng đồng nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Ban Dân tộc 

trân trọng đề nghị Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số, Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, Văn phòng Hội 

đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng và huyện Cù Lao Dung 

tăng cường tham gia tốt công tác tuyên truyền, vận động sư sãi và đồng bào dân 

tộc Khmer thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với các 

nội dung sau: 

1. Đề nghị Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh: Tuyên truyền, vận động 

Trụ trì và Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer vận động Sư sãi, 

đồng bào dân tộc Khmer; tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm 

Thmây và các lễ hội tôn giáo năm 2022 phù hợp với phong tục, tập quán, tổ chức 

gọn nhẹ, an toàn và tiết kiệm, không lơ là, chủ quan trước tình hình diễn biến 

dịch bệnh hiện nay; nêu cao ý thức việc chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang 

nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn. 

2. Đề nghị Phòng Dân tộc các huyện, thị xã; Văn phòng HĐND&UBND 

thành phố Sóc Trăng và huyện Cù Lao Dung 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận 

động Trụ trì và Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer chấp hành 
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nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, của ngành y 

tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức đón Tết cổ truyền Chôl 

Chnăm Thmây và các lễ hội tôn giáo năm 2022 với tinh thần vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm; gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

- Hướng dẫn Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tuyên 

truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo quy định của địa phương. Nhất là dịp Tết cổ truyền Chôl 

Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022. 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng như: Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, Trạm truyền thanh 

các xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống và ngăn ngừa sự lây lan của 

dịch Covid-19 trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo dõi quá trình triển khai 

thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Ban Dân tộc, 

kết quả thực hiện Công văn này. 

3. Đề nghị người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Phát huy 

vai trò người có uy tín tích cực, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số chấp 

hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, của 

ngành y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động đồng bào dân tộc 

thiểu số đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và các lễ hội tôn giáo năm 2022 

với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;… Đồng thời vận động 

đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

theo quy định của địa phương. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 thì 

phải khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc với người khác để phòng ngừa sự lây lan 

dịch bệnh trong cộng động. 

Đề nghị Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Phòng Dân tộc các huyện, thị 

xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng và 

huyện Cù Lao Dung, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm 

thực hiện tốt tinh thần công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tỉnh ủy (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Trang web BDT; 

- Lưu: VT, VP. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lâm Sách 
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